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Stadskontoret

Förvaltningsremiss av direktiv för Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö
STK-2020-1541

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen konstaterar att det är mycket positivt att staden fokuserar ytterligare på att stärka Malmöbornas möjlighet till försörjning och sysselsättning genom en tillväxtkommission. Förvaltningen ser det också som angeläget att kommissionens arbete tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 och i de globala målen samt att arbetet ska
bygga vidare på resultat och erfarenheter från Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Förvaltningen ser att det finns några områden där direktivet kan förtydligas för att skapa bättre
förutsättningar för ett mer inkluderande arbetssätt - där fler både bidrar till och gynnas av en
hållbar tillväxt.
Yttrande

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen konstaterar inledningsvis att det är mycket
positivt att staden fokuserar ytterligare på att stärka Malmöbornas möjlighet till försörjning
och sysselsättning genom en tillväxtkommission. Att bidra till att fler Malmöbor ska kunna
lämna försörjningsstödsberoende och gå vidare till sysselsättning är en av de enskilt viktigaste frågorna för staden som helhet. Det är vidare positivt att detta ska ske i form av en bredare satsning där man inkluderar kompetens och erfarenheter från centrala aktörer och fler
olika delar av samhället.
Tydliggöra kopplingen till Malmö stads nämnder och verksamheter
Förvaltningen anser att kopplingen mellan kommissionens uppdrag och Malmös nämnders
och förvaltningars uppdrag kan förtydligas i direktivet. Det framgår inte hur förvaltningarna
ska delta i kommissionens arbete eller hur kommissionens arbete och rekommendationer sedan ska förankras i förvaltningar och verksamheter. Det är viktigt att förvaltningarna i ett tidigt skede och löpande under arbetets gång involveras i kommissionens arbete och att det
finns en transparens och insyn. I förvaltningarna finns mycket värdefull kompetens och kun-
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skap som kommissionens arbete behöver beakta och arbetet behöver därtill koppla an till redan pågående utvecklingsarbeten och samarbeten.
Förtydliga vad som avses med en inkluderande och hållbar tillväxt
Förvaltningen ser det som angeläget att kommissionens arbete ska ta sin utgångspunkt i Agenda 2030 och i de globala målen samt att arbetet ska bygga vidare på resultat och erfarenheter från Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Det framgår i direktivet att kommissionen
främst ska fokusera på den ekonomiska delen av hållbarhetsdimensionerna. Det är dock inte
tydligt vad som läggs i begreppet hållbar ekonomisk tillväxt eller hur en sådan tillväxt förhåller sig till de sociala och ekologiska dimensionerna i hållbarhetsbegreppet. Det är inte heller
tydligt på vilket sätt erfarenheterna från Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö ska tas tillvara.
I direktivet synliggörs inte dessa perspektiv förutom precis inledningsvis vilket gör det blir
svårt att se hur kommissionens arbete i praktiken ska innefatta dessa perspektiv.
Tydliggöra direktivets utgångspunkter och kommissionens syfte
I direktivet framgår inte vilken bredare analys som ligger till grund för framtagandet av direktivet. De sakområden som ska ingå i kommissionens arbete borde på ett tydligare sätt knyta
an till den problembild som konstaterats och kopplas till stadens uppdrag ur ett bredare perspektiv. På så sätt skulle det kunna förtydligas redan i direktivet hur en ekonomisk tillväxt får
positiva konsekvenser även för välfärden och den sociala hållbarheten. I förlängningen kan
en hållbar tillväxt leda till en ökad försörjningsgrad hos Malmöborna och en minskad boendesegregation – något som också påverkar skolförvaltningarnas förutsättningar att genomföra sitt kärnuppdrag och det kompensatoriska uppdraget. Det är därför viktigt att det tydliggörs i direktivet vad man förväntar sig kommissionens arbete och rekommendationer ska
leda till för Malmöborna.
Möjligheten för staden att erbjuda en god service i termer av välfärdstjänster till Malmöborna
är vidare av grundläggande betydelse för att staden ska anses som en attraktiv plats att bo
och jobba i - och därmed också göra det attraktivt för fler företag att etablera sig i Malmö.
Bredda direktivet till att omfatta gymnasiets roll i kompetensförsörjningen
I direktivet till kommissionen är gymnasieskolans och yrkesprogrammens roll i kompetensförsörjningen inte inkluderad – endast vuxenutbildningen berörs. Detta är en begränsande
faktor för kommissionens arbete då gymnasieskolan utgör basen i näringslivets och välfärdens kompetensförsörjning och är en nyckelfaktor för Malmöbornas möjlighet till försörjning. Enligt Arbetsförmedlingens yrkesbedömningar är en majoritet av bristyrkena idag gymnasieyrken, spridda över samtliga större näringsgrenar. Direktivet behöver därför breddas till
att också innefatta gymnasieskolan.
En hållbar tillväxt omfattar också välfärdsuppdraget
Gymnasieskolan och särskilt yrkesutbildningarna står inför stora utmaningar framöver. Inte
minst handlar det om att möta en kraftig expansion av antalet elever samtidigt som kompetensförsörjningen inom skolan är en stor utmaning. Att fokuset i direktivet till kommissionen
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ligger enbart på Malmös näringsliv när det gäller kompetensförsörjningsfrågan ser förvaltningen därför som ytterligare en begränsande faktor för en kommission som ska analysera
förutsättningarna för en hållbar tillväxt. Det är naturligtvis avgörande för tillväxten att näringslivssektorn fungerar och expanderar. Den offentliga sektorns roll i tillväxten, inte minst
som stor arbetsgivare för stadens innevånare, har i dessa avseenden liknande strukturella
problem sätt som näringslivet. Det vill säga att utbudet av arbetskraft, trots rådande arbetslöshet, inte matchar efterfrågan på kompetens fullt ut. Att säkra välfärdsuppdraget inom den
offentliga sektorn, som sysselsätter många Malmöbor inom skola, hälso- och sjukvård, vård
och omsorg etcetera, ser förvaltningen som en viktig del av arbetet med att säkerställa en
hållbar tillväxt i staden.

